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Estudo De Caso: Linfoma Não-Hodgkin 

- Foram descritos 18,1 milhões de casos novos de câncer em todo o mundo com 9,6 milhões de mortes em 
2018. No Brasil, a estimativa para 2018 e 2019 é de 1,2 milhões de novos casos. É a segunda principal causa 
de morte em todo o mundo, já sendo a primeira causa de morte em 10% dos municípios brasileiros, superando 
as doenças cardiovasculares; 

- A doença pode se tornar a primeira causa de morte da população se nada for feito com o objetivo de 
prevenção da doença;

- Nos últimos 20 anos observou-se um aumento de 90% na mortalidade por neoplasias, uma evolução três 
vezes mais rápida do que a mortalidade por doenças cardiovasculares nesse período (aumento de 36%);

- A literatura aponta a genética como sendo responsável por 5 a 10% das causas de cânceres, sendo 90 a 
95% relacionadas a fatores ambientais, dos quais se destacam como principais fatores de risco evitáveis o baixo 
consumo de frutas e vegetais, a obesidade, a resistência à insulina, o tabagismo, o sedentarismo, e algumas 
infecções, como a infecção pelo vírus HPV;

- Do ponto de vista imunológico, a prevalência de uma resposta imune com o fenótipo de macrófago M1 
caracteriza um perfil mais inflamatório e a cronicidade dessa resposta pode ser favorável para o desenvolvimento 
do câncer. Por outro lado, na prevalência do perfil de macrófagos do tipo M2, temos uma resposta menos 
inflamatória, e, portanto com perfil mais antitumoral;

- Estudos associam o perfil emocional com o sistema imunológico, podendo ter correlações com o 
desenvolvimento das doenças oncológicas. Estudos mostram que indivíduos mais resilientes (mais adaptados 
a lidar com os desafios), têm uma maior prevalência de macrófagos M2 e, portanto, poderiam ter menos risco 
para desenvolver câncer;

- Além disso, outros estudos mostram que indivíduos mais otimistas e com bons relacionamentos intrapessoal 
e interpessoal, tem menor produção de citocinas pró-inflamatórias, envolvidas com uma resposta imunológica 
mais favorável ao desenvolvimento das doenças oncológicas; 

- Outro fator relacionado ao câncer pode estar associado à perda da capacidade imunológica em combater 
as células tumorais, uma vez que há escape das células cancerígenas do sistema imunológico;

- A microbiota intestinal tem papel de extrema importância em todas as etapas do câncer: na prevenção, na 
modulação dos efeitos adversos da terapia antineoplásica e na reposta ou não da imunoterapia dependendo do 
tipo de microbiota do indivíduo;

- Um dos objetivos no tratamento nutricional do paciente oncológico é melhorar a capacidade imunológica do 
indivíduo modulando a microbiota intestinal para que a mesma tenha maior prevalência de bactérias probióticas, 
bem como diversidade da mesma;
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- O butirato, um ácido graxo de cadeia curta oriundo de fibras solúveis como inulina, goma guar, amido 
resistente, betaglucana de leveduras, aumenta a diversidade da microbiota intestinal, tornando-a mais saudável. 
Ainda, atua inibindo a proliferação tumoral, uma vez que elevadas concentrações de butirato são entregues às 
células cancerosas e inibem a HDAC, o que aumenta a acetilação de histonas, resultando na paragem do ciclo 
celular, indução de apoptose e supressão da angiogênese, tornando as células cancerígenas mais visíveis para 
o sistema imunológico;

- Metanálise correlacionou a enteropatia associada ao glúten com elevado risco de linfoma não-Hodgkin, 
sendo importante a investigação da sensibilidade ao glúten nesses casos, para um tratamento nutricional adequado 
quanto à retirada ou não do glúten da dieta;

- Alta ingestão de alimentos lácteos está associada aos fatores que aumentam à susceptibilidade ao câncer 
pelo estímulo da via do mTOR, que poderia induzir o aumento da proliferação de células cancerígenas. Observa-
se nos estudos que a ingestão de proteína animal aumenta significativamente os níveis de IGF-1, o que não é 
observado com a ingestão de proteína vegetal;

- Alta ingestão de frutas e verduras, entre 400 e 800g/dia está relacionada com menor susceptibilidade ao 
câncer, devendo ser estimulado o consumo de alimentos vegetais naturais aos indivíduos que estão em tratamento 
do câncer e que também querem prevenir recidivas, bem como novos cânceres.
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